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Musiikkityön tapahtumia
La 21.9.
klo 18 Gospel-konsertti, Forssan kirkko. Palava pensas ja Pietari & Kalat.
		 Vapaa pääsy. Kolehti musiikkityölle.
La 5.10.
klo 15 Sulasolin 50-vuotis juhlakonsertti Forssan kirkossa.
Hämeen piirin kuorot.
Su 3.11.
klo 16 Tuomas-messu Forssan kirkossa.
		 Kehrät, Natalia Maltizova ja Löytömäki.
Ke 6.11.
klo 19 Juice-kirkko Forssan kirkossa. Ohjelma 15€ seurakunnan
		 musiikkityölle. Kolehti Katukirkolle. Costello Hautamäki,
		 Mikko Alatalo, Marko ja Kasper duo, Elli Lukander ja
		 Outi Aro-Heinilä. Yhteistyössä Kulttuuri-Axelin kanssa.
Pe 8.11. klo 19-22 Valon ja musiikin ilta Forssan kirkossa.
		 Hiljaista musiikkia, kaunis värivalaistus ja meditaatiota.
		 Yhteistyössä Kulttuuri-Axelin kanssa. Vapaa pääsy.
Ke 20.11. klo 18 Petri Laaksosen konsertti Forssan kirkossa.
		 Ohjelma 15€ seurakunnan musiikkityölle.
Su 1.12.
klo 18 Joulukonsertti Ypäjän kirkossa. Rovastikunnan kuorot ja kanttorit.
Ke 4.12.
klo 18 Joulukonsertti Koijärven kirkossa. Seurakunnan kuorot ja kanttorit.
		 Kolehti musiikkityön hyväksi.
To 5.12.
klo 18 Kohti itsenäisyyspäivää Forssan mieskuoron ja
		 Nokian naiskuoron konsertti Forssan kirkossa.
Su 8.12.
klo 18 Kauneimmat joululaulut Forssan kirkossa.
La 14.12. 		
Natalia Maltizovan kuorojen joulukonsertti Forssan kirkossa.
Su 15.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut Koijärven kirkossa.
Su 15.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Forssan kirkossa.
Su 22.12. klo 18 Kauneimpien joululaulujen kirkko Forssan kirkossa.
Ti 24.12.
klo 23 Jouluyön musiikkihartaus Forssan kirkossa.
Ma 6.1.2020 klo 15 Kauneimpien joululaulujen kirkko Forssan kirkossa.

Heli lähtee ja Jenni tulee s. 3
Kirkonrotta kertoo s. 4
Kappelin kuultokudokset uusittiin s. 6
Ystävyyttä yli rajojen s. 7
Tuokiokuvia kesän tapahtumista s. 7
Syksyn ohjelmaa s. 8

Forssan kirkon

YMPÄRIJUOKSU
15.9.2019 klo 14

Sarjat:
T/P 10 2009–2010, T/P 8 2011–2012,
T/P 6 2013–2014, T/P 4 2015–
Kaikille mitali!
Ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä osoitteessa
www.forssansalama.fi
Tiedustelut puh. 050 571 4472
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Pääkirjoitus:

Hartaus
”Kyllä mä ehdin, kun mulla alkaa loma!”
Tällainen ajatus voi olla monilla ollut mielessä ennen
kesän alkua. Työ- tai koulupäivän jälkeen on mukava
heittää hetkeksi pitkäkseen, jotta jaksaa harrastaa ja
tehdä jotakin muuta mielekästä. Pienet projektit tulee
helposti lykättyä viikonlopuille ja lomille. Kesäloma on
erittäin otollinen aika kaikille projekteille.
Itse kaavailin kesääni kuuluvan kesätyöt, autokoulun
aloittaminen, ylioppilaskirjoituksiin lukeminen,
kesäteatterissa näytteleminen, yleisesti lukemisen
lisääminen, kavereiden näkeminen ja yleinen lomailu ja
niin. Aika pitkä lista.

kirkkoherra

Usko ja tieto
Viitisentoista vuotta sitten Esko Valtaoja, avaruustähtitieteen professori, ja Juha Pihkala, silloinen Tampereen piispa, julkaisivat kirjan
”Nurkkaan ajettu Jumala?”. Se oli kahden oppineen ihmisen säkenöivä
keskustelu uskosta ja tiedosta, uskonnosta ja tieteestä. Valtaoja on
palkittu Tieto-Finlandialla. Pihkala puolestaan on teologian tohtori
ja dosentti sekä perehtynyt useissa teoksissaan filosofiaan ja teologian historiaan. Loppujen lopuksi herrat totesivat, että huolimatta
erilaisista lähtökohdistaan he eivät olleetkaan kaukana toisistaan. He
palasivat samoihin aiheisiin muutaman vuoden jälkeen vielä toisessakin kirjassaan ”Uskon tietäväni – tiedän uskovani”, jossa keskustelu
jatkui polveilevana mutta kiintoisana. Se valittiin vuoden kristilliseksi
kirjaksikin.

Laura Norri

Järjestelmällisyys ja suunnitelmat ovat hyviä asioita ja
ne voivat vähentää stressiä, mutta joskus tuntuu, että
suunnitelma kaatuvat päälle. Tällaiset suunnitelmat
voivat tuoda paineita sille lomalle, jonka kuuluisi niitä
poistaa. Yhteen kesään ei tarvitse mahduttaa neljää
eri reissua ja löhöpäiviä rannalle ja sitä ja tätä ja tuota.
Joskus paras asia, jota voi tehdä, on hengittää syvään ja
luottaa siihen, että Hän tietää, mikä on meille hyvä ja
milloin on aika päästää jostakin projektista irti. ”Teen
sen huomenna,” voi olla vaarallinen sanonta, jos sen
antaa toistua, mutta on hyvä antaa se itselle anteeksi
ja hyväksyä, että kaikkeen ei pysty.
Kuvat: Virpi Ryhtä

Esa Löytömäki

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien
uuvuttamat. Minä annan teille levon.” Näin meitä
kutsutaan Matteuksen evankeliumissa jättämään
huolet taaksemme, sillä levon hetki koittaa, kun
suomme sen itsellemme. Näitä levon hetkiä saamme
lisättyä myös arkeen, kun muistamme, että saa sanoa
ei, eikä joka paikkaan tarvitse repeytyä. Jumalakin
lepäsi seitsemäntenä päivänä.

Lueskelin noita kirjoja mielenkiinnolla ja olen joskus palannut niihin.
Asiaan perehtyneelle kirjoissa ei ehkä ollut mitään uutta, mutta näkökulma on aina ajankohtainen. Kristityn ei tarvitse ripustaa aivojaan
narikkaan lähestyessään luonnontieteellisiä näkökulmia. Siinä missä
Valtaoja agnostikkona ei tyrmää Jumalaa vaan puolustaa tieteen ehdotonta apua ihmiskunnalle, Pihkala luonnostelee historian avulla
tieteen ja kirkon kulkeneen käsi kädessä ja järjenkin olevan Jumalan
lahjaa.
Esko Valtaoja luonnehtii itseään ”tavalliseksi pakanaksi”, joka näkee,
ettei tiede voi sanoa Jumalasta mitään. Ateistiksi hän ei kuitenkaan
rupea, koska sekin on uskonnolle sukua oleva kanta. Uskovaisen Hilma-mummon vaikutus tuntuu ja kristittyjä hän ei tahdo pilkata. Pihkala puolestaan insinöörin poikana hahmottaa kirkon olleen tukemassa tietoa ja tutkimista ja kristillisen uskon vaikuttaneen sivistyksen,
kulttuurin ja taiteenkin saralla ratkaisevasti länsimaiseen ihmiskuvaan
ja tapaan hahmottaa todellisuutta. Tiede ei selitä kaikkea ja terve
usko näkee maailman tutkimisen arvoisena.

Jo perinteistä juhannuskirkkoa vietettiin Forssan kirkon pihalla ja sen jälkeen Koijärvellä. Sävelminä olivat
perinteiset kansansävelmät ja sanoituksina Anna-Mari Kaskisen kesään sopivat sanat. Outi Aro-Heinilä johti
kesäkuoroa. Viikolla sää oli koleaa mutta juhannuksena kirkkokansa sai olla poutasäässä.
Sen sijaan perinteinen torijumalanpalvelus toukokuun lopulla jouduttiin siirtämään kirkkon sateen takia.

Tällaista tapaa suhtautua uskoon ja tietoon kaipaa nykyäänkin. Julkisuudessa keskustelu joskus typistyy luomisuskon ja kehitysopin kiistaksi tai kiistelyksi Jumala-todistuksista, vaikka kyse on enemmänkin
erilaisista lähestymistavoista. Suomalaisessa keskustelussa kiihkeän
ateistista kantaa on edustanut mm. kosmologian professori Kari Enqvist, jolle evoluutioteoria riittää todisteeksi siitä, ettei Jumalaa ole.
Maailmalla eniten siteerattu suomalainen tiedemies taitaa olla forssalaislähtöinen aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori, akateemikko
Markku Kulmala. Hänen geotieteiden alan tutkimuksiinsa viitataan ulkomailla laajasti. Hän on tunnustava kristitty, joka ei halua kuitenkaan
ottaa kantaa erilaisiin väittelyihin kristinuskosta ja tieteen suhteesta.
”Jostain syystä jokainen pilvi on erinäköinen. On paljon asioita, joita
emme ymmärrä, emmekä osaa selittää.” Kulmala ei halua lähteä jakamaan maailmaa tieteen ja Jumalan kesken. Siinä hän tunnustautuu
Isaac Newtonin perilliseksi, kun tämä syvällisenä kristittynä janosi yhä
enemmän tietoa maailman lainalaisuuksista.
Entinen kirkkoherramme, monia palkintoja saanut Risto Heikkilä
on myös ansiokkaasti tuonut esille kirjoissaan tähtitieteen ja maailmankaikkeuden ihmeitä. Kristittyjen ei tulisi vastustaa tietoa missään
muodossa, sillä kaikki totuus on Jumalasta lähtöisin. Riston kanssa
aika kuluu nopeasti, kun uskosta ja tieteestä pääsee keskustelemaan.
Tiede ei tarvitse Jumalaa selittämään maailman ihmeitä. Se tutkii
kiihkeästi aina uuden tiedon valossa maailmankaikkeuden ja mikrokosmoksen salaisuuksia. Siinä ei ole mitään pelättävää. Elämän kiehtovuuden ymmärtämiseen tarvitaan intohimoisia tutkijoita. Jumalaa
ei kuitenkaan voida tutkia luonnontieteen menetelmillä. Elämän perimmäisten kysymysten äärellä usko avaa näkökulmia, jotka vastaavat
ihmiseen syvään kaipuuseen elämän tarkoituksesta, mielestä, kärsimyksestä, johdatuksesta tai rakkaudesta.
”Näemme Jumalasta todisteita kaikkialla tai emme missään”, sanoo
tunnettu tiedekirjailija Paul Davies. Millaisin silmin katselemme maailmaa? Kun katselen koulureppujaan kantavia lapsia, toivon heidän
säilyttävän tiedonjanonsa ja säilyttävän sydämensä avoimena. Vanhassa, monille tutussa virressäkin sanotan: ”Totuuden Henki, johda
sinä meitä, etsiessämme valkeuden teitä. Työtämme ohjaa, meitä älä
heitä, tietomme siunaa”. Maailman mullistusten keskellä tarvitsemme
ymmärrystä haasteisiin ilmastonmuutoksesta, sodasta ja rauhasta,
sairauksien parantamisesta tai ihmisen mielenterveydestä. Kristitylle
Jumala on läsnä kaikkialla ja avaa silmät uusille mahdollisuuksille.

Virsijazz-iltaa vietettiin taas Forssan kirkolla.
Yhteislaulut ja esitykset sujuivat jazz-sovituksina.
Solisteina olivat Outi Aro-Heinilä, Hanna Segarra ja Kalle Lepola.
Kuva: Virpi Ryhtä

Forssan
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Sirpa Koivulaakso
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Monipuolisesta
työstä eläkkeelle
Pitkäaikainen suntio ja siivooja Heli Himanen jäi ansaitulle eläkkeelle 1.8.2019. Heli tuli seurakunnan
palvelukseen 1.9. 1996. Hän ehti
olla hautausmaan työntekijänä ja
siivoojana, kunnes häntä tarvittiin
suntion tehtäviin. Niistä yhteyksissä hän tuli monelle tutuksi.
Kyselimme Heliltä kuulumisia.
1. Mieleen jäänyt tapahtuma
työssä
Niitä on paljonkin, mutta yksi
niistä on jäänyt mieleeni hyvin.
Kesäisenä kauniina lauantaina
olin työvuorossa ja oli vihkiminen kirkossa. Hääpari ei saapunut
lainkaan paikalle, häävieraita oli
paljon, pappi, kanttori ja minä
suntiona odottelimme ja odottelimme. Vihdoin saimme tiedon,
että häät oli peruttu.
2. Mistä pidit työssä
Työni monipuolisuudesta, johon
kuuluu koko elämänkaari. Sain
palvella seurakuntalaisia.
Työni kirkossa, se rauha ja pyhyys sekä kirkon kauneus esim.
lasimaalaukset.

Rentoutumista
touhukkaan
muskarihetken
päätteeksi.

3. Mitä nyt aioit tehdä?
Kaikkea sellaista, mistä pidän ja
saan hyvän mielen sekä iloa elämääni.
4. Mitä muuta haluat sanoa?
Toivotan kaikille elämäänne terveyttä, rakkautta, rauhaa ja elämäniloa!

☞ Jenni Kaarenoja
sen kautta ihmisiä ja Luojaani.
Parasta on, kun voidaan aloittaa
esim. palaveri hartaudella, mikä
muissa työympäristöissä ei ole
mahdollista. Pienet, suuret asiat.

Uusi varhaiskasvatuksenohjaaja
aloittaa 3.10.
Kerro jokin asia itsestäsi
Olen 36v hämeenlinnalainen
ja perheeseeni kuuluu mieheni
lisäksi kolme ihanaa lasta. Koulutukseltani olen sosionomi ja
minulla on sekä diakonin että
lastentarhanopettajan pätevyydet. Olen lapsuuteni asunut Yhdysvalloissa, joten äidinkieleni
ovat sekä englanti että suomi.
Miksi haluat olla
seurakunnan työsä?
Minusta on hienoa olla seurakunnalla töissä. Saan palvella

Mikä lapsi- ja perhetyössä
on mielestäsi tärkeää?
Lapsi- ja perhetyötä olen tehnyt
tavalla tai toisella seurakunnassa
valmistumisesta lähtien. Lapset
ovat aina olleet lähellä sydäntä
ja pienestä asti oli itsestään selvää, että isona teen jotain työtä lasten kanssa. Seurakunnan
kerhot ovat usein lapsen ensimmäinen kosketus seurakuntaan,
jonka he muistavat. Haluan, että lapsille kokemus on lämmin,
iloinen ja turvallinen.
Mikä on holjaa?
Ai että holjaa... no tämä kysymys oli holjaa, koska jouduin
monelta ihmiseltä kysymään
mitä holja tarkoittaa ja loppujen
lopuksi googlettaa, kun kukaan
ei tiennyt.
Mitä muuta haluat sanoa?
Odotan innolla, että pääsen tutustumaan uuteen seurakuntaan
ja oppimaan uusia asioita.

Elämän aarteita
kesän perheleireillä

Seurakunnan lapsityön yksi spesialiteetti on sen monimuotoisuus. Pitkän talven ja kerhokauden jälkeen saapuu kevät, jolloin
katse alkaa meidänkin työalalla
kääntyä kohti kesää. Kerhot paketoidaan kesälomille ja perheet
saatellaan kesän viettoon kevätjuhlien ja leiripäivien myötä.
Hyvän kesän toivotusten loppuun huikataan useimpien kanssa ”Nähdään sitten perheleirillä!”
Tuo huoleton huikkaus lämmittää
mieltä, vaikka arkiset ryhmät jäävätkin lomille, on meillä tärkeä
osa myös perheidemme kesässä.
Kaksi perheleiriä
Perheleirejä oli tänä kesänä kaksi
ja ne pidettiin Klemelän leirikeskuksessa. Heinäkuun alkuun sijoittuneilla leireillämme saimme
osaksemme Suomen kesän monipuolisen sään auringonpaisteineen sekä sadekuuroineen. Kesän
keveys ja huolettomuus huokuivat väestä, joka leireille saapui.
Mukaan oli pakattu unileluja, uimavälineitä, aurinkorasvaa, omia
eväitä ja paljon hyvää mieltä.
Kun omat tavarat olivat löytäneet
huoneista paikkansa ja sängyt oli
pedattu valmiiksi, saattoi leiri todella alkaa. Leiriä rytmittivät ohjattu toiminta, vapaa puuhailu sekä ruokailut. Ohjattu toiminta piti

Messu 15.9. klo 10

Uusien työntekijöiden siunaaminen tehtäviinsä
ja kirkkokahvit

Tervetuloa!

Taidetta pihalaatoissa.

Iltaohjelman iloja.

tänä vuonna sisällään askartelua,
toiminnallisen rastiradan, uintia,
musiikkihetken sekä yhteisen iltaohjelman. Ohjatun toiminnan
lomassa oli myös paljon vapaata
aikaa puuhailla perheen kesken,
vailla arjen rutiineja ja askareita.
Hyvien säiden vuoksi pingis, lentopallo, frisbeegolf ja muut pihapelit olivatkin kovassa suosiossa!
Elämän aarteet
Perheleirien teemana tänä kesänä
oli elämän erilaiset aarteet. Leirin
alussa perheet saivat jakaa muiden
kanssa omat aarteensa ja leirin aikuisten ehdottomasti tärkeimmiksi aarteiksi nousivat lapset. Myös
perheiden yhteinen aika nousi tärkeäksi aarteeksi, tästä syystä myös
perheleirit ovat monelle perheelle jo vakiintunut perinne. Leirin
puitteet on suunniteltu tukemaan
perheiden yhteistä aikaa, jolloin
perheet voivat huoletta keksittyä
toisiinsa, istua toiminnan lomassa
valmiiseen ruokapöytään ja jatkaa
taas puuhailua. Illalla sai peseytyä
valmiiksi lämmitetyssä saunassa
sekä pulahtaa järveen ja painua
hyvillä mielin pehkuihin hiljaisuuden koittaessa.

Leiri kuin lepopäivä
Aarre teema näkyi leirillä myös
hartaushetkissä. Puhuimme lepopäivästä, Jumalan hyvyydestä
ja suuruudesta, sekä luonnosta.
Kaikki nuo ovat elämämme suuria aarteita joiden suuruus tekee
niistä helposti itsestäänselvyyksiä. Leirillä nuo aarteet korostuivat ja näyttäytyivät varmasti
jokaiselle. Saimme nauttia Jumalan huolenpidosta ja levosta Klemelässä, jota ympäröi kaunis ja
monipuolinen luonto. Totesimme
leirin olevan kuin yksi suuri lepopäivä, jota jokainen saa saapua
viettämään omana itsenään, omista kiireistään ja toimistaan. Leirillä saa viettää iloista aikaa yhdessä
perheen ja ystävien kanssa ja taas
palata kotiin levänneenä, valmiina
kesän muihin askareisiin.
Toivomme, että muutkin seurakuntalaiset ovat saaneet viettää
tällaisia lepohetkiä kesän aikana,
mitä me saimme perheleirillä.
Muistakaa viettää niitä myös tulevan syksyn aikana!
Lapsityöntekijä
Ella Saastamoinen ja
Wilma Yli-Hakula

Lipun laskeminen leirin päätteksi.

4

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 3/2019

Kolumni

Oppi, joka kantaa läpi elämän

E

letään 1990-luvun loppua.
Forssan seurakuntatalon
kerhohuone on täynnä alle kouluikäisiä lapsia. Menossa
on leikkihetki, jonka keskeyttää
ohjaajan kutsu hartauteen. Hartauskynttilän syttyessä on oltava
ihan hiljaa, on hetki rauhoittua.
Jumalan kämmenellä-laululeikin
johdattamana 4-vuotiaan mieli lentää tuhansien vuosien taa
Galileaa, jossa Jeesus opetuslapsineen kiersi opettamassa. Nuo
hetket ovat ensikosketuksiani
kristinuskoon, jotka itse muistan.
Kristinuskon asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa puidaan
jatkuvasti. Keskustelussa hanakasti esiin nousee kysymys siitä,
onko kristinuskon tai ylipäätään
uskontojen paikka päiväkotien ja
oppilaitostemme arjessa. Mielestäni on.
On tärkeää, että kulkiessaan
omaa koulupolkuaan jokaiselle
lapselle kertyy ajattelun työkalupakki, jonka avulla tarkastella
ympäröivää maailmaa. Uskonnonopetus on pakin vasara. Se naputtaa oppijaa syvemmälle kristilliseen maailmaan, mutta tarjoaa
välineitä myös muiden ymmärtä-

miseen ja eettiseen pohdintaan.
Jos vasaralla nikkaroitua pohjaa
ei ole, yhteiskunnan historiallisia
tapahtumia ja nykypäivän ilmiöitä
voi olla vaikea ymmärtää.
Avattujen uskonnonkirjojen
paikka on kouluissa, kuten on
myös seurakunnan. Uusi opetussuunnitelma kehottaa kouluja viemään oppilaita rohkeasti
ilmiöiden ääreen ja tekemään
yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa. Yksi näistä yhteistyökumppaneista tulee olla jatkossakin paikallinen seurakunta, joka
näkyy ja kuuluu seurakuntalaisten arjessa.
Seurakunnan tehtävä ei kuitenkaan lasten ja nuorten parissa
ole julistaa ja paasata, vaan tehdä
sitä ruohonjuuritason työtä, jota
jo Jeesus opetuslapsineen teki
nykyisen Israelin alueella: kuunnella, välittää ja haastaa pohtimaan oikeaa ja väärää, hyvää ja
pahaa. Nuo asiat yhdistävät myös
jokaista uskontoa.
Seurakunnan tekemä lapsi- ja
nuorisotyö on kiistatta yksi seurakunnan tärkeimmistä tehtävistä. Se tarjoaa jokaiselle lapselle ja
nuorelle käden, joka pitää tiukasti

•KIRKONROTAN KUULUMISIA•
Miten sulla kirkonrotta
kesä on kulunut?
–Kiitos hyvin, käpäsin jopa
lapsia moikkaamassa varkkaleireillä Klemelässä ja melkein
uskaltauduin uimaankin!
Onko kirkossa kesällä ollut
hiljaista?
– Kyllä siellä vipinää kesälläkin on riittänyt, siellä oli mm.
opas, joka esitteli kirkkoa turisteille ja muille vierailijoille.
Ja sitten meillä on ihan huippu tyyppi Virpi-suntio, jonka
kanssa olen ystävystynyt. Hän
on vaan kovin tarkka pipareiden murujen siivoamisessa.
Aina on kuitenkin vähän jäänyt
mulle syötäväksi.

kiinni silloin kun itse ei jaksaisi puristaa. Se tarjoaa tien, jota
pitkin kulkea pelottomasti kyyhkysen kujertaessa. Sen vaikutus
kulkee mukana halki elämän.
Silloinkin, kun seurakunnan päiväkerhotilasta lähtemisestä on
kulunut jo yli 20 vuotta.

Olen kuullut, että syyskuussa kirkon pihalla juostaan
jälleen kirkkoa ympäri.
Onko se totta?
– Kyllä. Kirkon ympärijuoksu
on su 15.9. Sinne mäkin aion
tulla tulla juoksemaan. Mää
ihan varmaan saan palkinnon!
Varmaan säkin saat mitalin, jos
juokset.

Lotta Saarenmaa
Kirkkovaltuutettu ja
kirkkoneuvoston jäsen.

Mitä sä haluaisit sanoa kaikille forssalaisille lapsille?
– Toivottaa tietty ihanaa syk-

Kurjenrahkan vaelluksella
Partioryhmämme Peloton Pesukarhu päätti lähteä vaeltamaan
kurjenrahkaan, Turun pohjoispuolelle. Matkaksi päätettiin peräti 30 km.
Miten sujui 13-vuotiaiden nuorten ja kahden johtajan viikonloppureissu?

Matka jatkuu
Seuraavaksi suuntasimme pitkän
matkan päähän Vajosuolle. 14,5
kilometrin patikoinnin jälkeen
saavuimme isolle puulaavulle,
jossa yövyimme. Kokkasimme

hienolla grillikatoksella tikkupullia ja sämpylöitä. Laavulla
oli myös muita, ketkä nukkuivat
riippumatoissa. Seuraavana päivänä meitä kohtasi akuutti ongelma; vesi oli lopussa. Pitkällisen
pohdinnan jälkeen johtajamme
päättivät lähteä läheisiin taloihin hakemaan vettä. Me tarpojat
jäimme odottamaan seuranamme itikat. Onneksi vettä saatiin
tarpeeksi ja matka saattoi jatkua.
Päästyämme pois Kurjenrahkasta, meitä odotti läkähdyttävä
maantie. Onneksi löytyi hyvä
lounaspaikka, jossa virtasi puro.
Suklaakisselin voimin jatkoimme
viimeistä 6 kilometrin etappiamme. Bussipysäkillä odotellessa,
oli rento ja iloinen tunnelma,
koska olimme onnistuneet vaelluksessa.
Fiiliksiä vaellukselta
Haastattelemme vaelluksella ollutta tarpojaa; Heidi Kukkosta.
Kysyimme, mitkä olivat par-

Onko sulla kotikolo vielä
siellä kirkon kellarissa?
–Siellä, siellä minä edelleen
asustan.
Kirkonrottaa haastatteli
Tarja-Leena

Vaelluksella voi myös
nähdä hienoja asioita
,
jos katselee ympäril
leen, Hämäkäk kerto
o.

Partiolaiset

Alku aina vaikeaa…
Hyvän startin reissullemme takasi tukehduttavan kuuma bussimatka. Parkkipaikalla metsän laidassa valmistauduimme lähtöön,
kun meitä haastateltiin radioon!
Lopulta matka kuitenkin todella alkoi ja lähdimme metsään
innosta puhkuen (ja hoilaten).
Matkaamme hidasti pitkospuiden huonokuntoisuus ja jouduimme vaihtamaan suunnitelmaa ja
päätimme kiertää vaelluksen toiseen suuntaan. Töykkälän sijaan
vietimme ensimmäisen yömme
virkistävissä oloissa savojärven
rannalla, itse kantamissamme
laavuissa. Pääsimme näyttämään
taitomme kun kokkasimme appelsiineissa mutakakkua.

syn alkua ja toivottavasti nähdään kirkossa usein!
Onko kirkossa muita lapsille
suunnattuja tilaisuuksia?
– Kyllä siellä koko syksyksi
on varattu monenlaista tapahtumaa. Seuratkaa vain ilmoituksia.
Lähinnä on Mikkelinpäivä,
jolloin kaikki lapset saavat
pukeutua kirkossa enkeleiksi.
Kirkkoseikkailukin on taas tulossa!

haimmat hetket vaellukselta.
”Parhaita hetkiä olivat viileät
rennot illat ja viimeisenä päivänä
purossa kahlaaminen ruoan valmistumista odotellessa”. Kukkonen kertoo.
Tiedustelimme, oliko vaelluksen ruoka onnistunutta ja mikä
oli parasta ruokaa.
”Useat ruoat olivat onnistuneita, mutta ehdottomasti paras
ruoka oli pasta carbonara, jota
valmistin tarpojaystäväni June
Saviniemen kanssa.
Kirjoittajat:
Aurora Usva, Milka Pääjärvi
ja June Saviniemi

Partiolaisia kävelemässä
pitkospuulla auringonlaskuun,
kohti seuraavaa seikkailua.
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Tietokilpailu lähetyksestä
Laati Eikka Kähärä

1. Lähetyskurssilla olevien Kian ja Markuksen sukunimi on
a. Umpikuja
b. Harhapolku
c. Syrjätie
2. Marja ”Maikki” Ochieng toimi Koijärven seurakunnan diakonina
vuosina
a. 2003-2005
b. 2000-2002
c. 2012-2015
3. Lähetyssoppi Forssassa on toiminut jo
a. 11 vuotta
b. 21 vuotta
c. 31 vuotta
4. Lähetysmailla lasten ja joskus aikuistenkin herkkua ovat
a. toukat
b. heinäsirkat
c. termiitit
5. Lähetyskäsky Raamatussa löytyy
a. vain Matteuksen evankeliumista
b. vain Apostolien teoissa
c. Kaikista evankeliumeissa
6. Kenian viralliset kielet ovat
a. Suahili
b. Englanti ja Suahili
c. Luo ja Luhya
7. Minkä kielen alkeita Eeria on opiskellut Itä-siperiassa?
a. Vasaran
b. Sahan
c. Taltan
8. Sari-Johanna harrastaa Jerusalemissa
a. Israelilaisia kansantansseja
b. Juoksua ja Kuntopiiriä
c. Melontaa ja Voimistelua
9. Forssan seurakunnalla on nimikkolähettejä
a. Mongoliassa, Tansaniassa ja Taiwanilla
b. Keniassa, Venäjällä, Israelissa ja lähetyskurssilla
c. Japanissa, Mongoliassa ja Keniassa
10. Voit olla mukana lähetystyössä
a. Rukoilemalla lähettien puolesta
b. Liittymällä kannatusrenkaaseen
c. Kirjoittamalla lähetille tervehdyksen, vaikkapa sähköpostilla
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Kutsu hiljaisuuteen
Tänä päivänä maailma pyörii hurjaa vauhtia. Töitä,
harrastuksia ja toimintaa ovat päivät täynnä.
Maailma ja sen tapahtumat tulvivat ihmisen arkeen
median kautta. Teknologia mahdollistaa sen, että
ihmiset voivat olla ja ovat yhteydessä keskenään
lähes taukoamatta. Sosiaalinen media on kuin
tuli: hyvä renki, mutta huono isäntä. Mielemme
täyttyy tänä päivänä aivan eri tavoin, kuin ennen.
Melu, kiire ja mielen kuormittuminen vaikuttavat
ihmiseen monin eri tavoin.

H

iljaisuuden merkitystä
ihmisen hyvinvoinnille
tutkitaan nykyään paljon. Ulkoisella hiljaisuudella on
monia todistettuja terveyshyötyjä, mutta tärkeää on myös sisäinen hiljaisuus: läsnäolo, yhteys
omaan sisimpään ja olemassaolon
perustaan. Joillekin meistä hiljaisuus on kuin elämän perusvirta,
joka virtaa sisimmässä ja josta
elämä ja toiminta kumpuavat.

Lahja kirkkoisiltä
Useat eri uskonnot ja järjestöt
järjestävät erilaisia hiljaisia tilaisuuksia ja päiviä. Kristillisen kirkon hiljaisuuden juuret juontavat
aikaan, jolloin Konstantinus Suuri päätti tehdä kristillisestä kirkosta Rooman valtakunnan henkisen
perustan ja alkuseurakunnan lähetystyö hiljeni Rooman osalta.
Osa kristityistä vetäytyi erämaan
hiljaisuuteen voidakseen keskittyä mietiskelyyn ja rukoukseen.
Erämaaisistä tuli sielunhoitajia
ja hengellisiä ohjaajia monille,
jotka saapuivat heidän luokseen
kysymään neuvoa. Tästä sai alkunsa myös luostariliike. Kirkkoisät, kuten Augustinus, ovat
antaneet oman lahjansa rukouksen ja mietiskelyn perinteeseen.
Luostarielämästä luopunut Luther
opastaa myös Jumalan sanan märehtimiseen.
Raamatussa autiomaalla on

erityinen merkitys Jumalan kohtaamisen paikkana. Israelin kansa
kohtasi Jumalansa ensimmäistä
kertaa autiomaassa. Johannes
Kastaja valmistautui tehtäväänsä
autiomaassa. Myös Jeesus vietti
paljon aikaa autiomaassa. Autiomaan hiljaisuudessa Raamatun
ihmiset tutkivat kutsumustaan ja
kokivat Jumalan puhuttelua.
Hiljaisuuden tapahtumat
seurakunnissa
Pysähtyminen Jumalan kasvojen eteen ja rukous ovat kristityn
elämän tärkeä kulmakivi ja lähtökohta. Voimme rukoilla yksin tai
yhdessä toisten kanssa monin eri
tavoin. Yksi mahdollisuus on vetäytyä yhdessä toisten kanssa hiljaisuuteen ja rukoukseen. On vahva kokemus olla hiljaisuudessa ja
silti yhdessä ja yhteydessä toisten
kanssa. Seurakunnassa voidaan
järjestää erilaisia hiljaisuuden tapahtumia. Retriitissä kiire, melu
ja arjen vaatimukset katkaistaan
tietoisella vetäytymisellä hiljaisuuteen ja lepoon. Hiljaisuutta
rytmittävät yhteiset rukoushetket
ja ateriat. Retriitti voi kestää viikonlopun ajan tai pidempäänkin.
Hiljaisuuden päivä tarjoaa saman
mahdollisuuden päivän mittaisena. Yksinkertainen Hiljaisuuden
messu on yksi mahdollisuus, samoin hiljaiset rukoushetket. Hiljaisuuden tuoman syvyyden voi

oppia löytämään arjen keskeltä.
Oma kutsuni hiljaisuuteen
Oma matkani hiljaisuuteen alkoi yli kymmenen vuotta sitten.
Elämä oli täynnä työtä ja kiirettä
ja tuntui kovin vaativalta. Alkoi
tuntua siltä, että olin kadottanut
yhteyden itseeni ja myös Jumalaan. Ensimmäisessä hiljaisuuden retriitissä olin opiskellessani
diakoniatyöntekijäksi. Siellä hiljaisuus alkoi kutsua ja puhutella
minua. Löysin rukouksen hiljaisuudesta ja mietiskelystä itselleni luontevan tavan elää Jumalan
lähellä. Olen oppinut kuinka hiljaisuus ja mietiskely voivat olla
läsnä tavallisessa arjessa. Forssan
seurakunnassa työskennellessäni minulla on ollut mahdollisuus
opiskella hengellisen- ja retriitin
ohjaajan koulutuksissa. Matka
jatkuu edelleen.
Tulevana syksynä järjestetään hiljaisuuden viikonloppu
Tammelan seurakunnan leirikeskuksessa Kaitalammilla
14.–15.9. (peruutuspaikkoja voi
kysyä), Hiljaisuuden messu
Tammelan kirkossa 7.12. Hiljaisuuden retriitti järjestetään
Forssassa Klemelän leirikeskuksessa 27.–29.3.2020. Seurakunnan ilmoituksista saat tietoa
myös muista mahdollisista hiljaisuuteen liittyvistä tapahtumista.
Arja Kujala

Oikeat vastaukset: 1. C, 2. B, 3. C, 4. C, 5. C, 6. C, 7. C, 8. B, 9. B, 10. A, B, C.

Syksyn lähetystapahtumat

Ke 20.11. 2019 klo 18.00
Forssan kirkko, I linja 4
Vapaa pääsy, ohjelma 15€
Järjestää Forssan srk:n musiikkityö

Yö kirkossa

Kirkossa nukutaan taas pe 8.11. klo 22 lähtien.
Lauantaiaamuna kanttorin keittämä aamupuuro
Tiedustelut: Mika Tuomolin / mika.tuomolin@hotmail.com / 045 131 9459
ja -kahvi pappilassa. Aamiaisen hinta 2€.
Oma patja ja peitto mukaan!
Mukana diakoniatyöntekijä Anni Lautaporras ja
kanttori Outi Aro-Heinilä.
Ilmoittautumiset Outille puh. 040 664 7642

Ma 16.9. klo
Ti 17.9.
klo
		
Su 29.9. klo
Su 6.10. 		
Su 13.10. 		
		
17.11.
klo
		

11
13
17

17

Sopen ja Työtuvan yhteinen työkauden aloitus
Siionin kanteleseurat Ystävänkammarissa,
vieraana Timo Reuhkala Medialähetys Sanansaattajista.
Forssan srk-talon nuorisotila, Videoterveisiä läheteiltä.
Lähetyslounas Koijärvellä
Lähetyspyhä, Lounas ja Messu Forssan kirkossa mukana
lähetyskurssia käyvät uudet nimikkolähettimme Kia ja Markus Syrjätie.
Forssan pappila, Ilta maahanmuuttajatyön merkeissä.
Myyjäiset joulukuun alussa

Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät
Maanantaisin
klo 10-12.30 Lähetyksen Työtupa Ystävänkammarin alakerrassa.
Torstaisin klo 14 SLEYn Rukoushuoneella, keskuskatu 9
		
Lähetyksen päiväpiiri tai Raamattuopetusta.
Kuukauden 3. tiistai (17.9.; 15.10.; 19.11.) Ystävänkammarilla klo 13.30
		
Siionin kannelseurat.
Naisten Hanna-piiri kokoontuu joka kk:n 2. perjantaina klo 18, seuraa seurakunnan
		
ilmoituksia, lisätietoja Laila Mäki-Kerttula 050 501 3850.
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Kappelin kuultokudokset uusittu

Perheneuvojan
pohdintoja

Tässä kirjoitussarjassa
perheneuvojat pohtivat
parisuhdetta, ihmisenä
kasvamista ja muita
elämän ihmeellisyyksiä.

Syyttely- ja syyllistymiskierteestä
kohti tunneyhteyttä

Pirkko Hammarbergin kolmiosainen teos "Alussa" oli vuodelta 1973, jolloin uusi kappeli valmistui. Aikojen kuluessa aurinko, sää ja aika tekivät
tehtävänsä ja teos hapertui. Se tehtiin alkuperäisen mallin mukaan uudestaan.
Ison työn teki Tupulatäkki oy:stä konservoija Taina Leppilahti. Seurakunnan puolesta siistijämme Taru Isotalo oli suuren apuna käytännön järjestelyissä. Pirkko Hammarbergin tytär Mari Ruohola oli mukana luovutustilaisuudessa, kuten myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja-Leena
Korpela ja khra Esa Löytömäki.
Myös Forssan sairaalan kappelissa ollaan uusimassa kuultokudoksia. Ne
valmistuvat syksyllä.

Näin kesäkauden lopulla perheneuvonnan puhelin soi tavallista
tiuhempaan. On ihan tilastollistakin näyttöä siitä, että parisuhteet
kriisiytyvät kesä- ja joululomien
aikaan. Tähän on monia syitä: ristiin käyvät toiveet lomasuunnitelmista, alkoholin käytöstä syntyvät
jänniteet, sekä suuret puolisoon
kohdistuvat odotukset yhteisestä
ajasta ja läheisyydestä.
Puhelimen piristessä työpöydälläni iloitsen siitä, että pariskunnat
uskaltautuvat hakemaan apua.
Toisaalta tunnen tiettyä mielen
apeutta, koska puolisot ovat puhumattomuuttaan ehtineet usein
ajautua niin kauas toisistaan.
Elämä itsessään voi tuoda säröjä parielämään. Toisille se näyttäytyy vaativana työnä, toisille
turhauttavana työttömyytenä,
vauvaperheessä voidaan valvoa
väsyksiin, toisella on masentunut
puoliso. Paul
Mutta suurimpana syynä

Su 8.9.

Rusesabagina

näyttää olevan se, että kumppanit
ajautuvat helposti syyttely- ja syllistymiskierteeseen. Erityisesti väsyneenä ja stressitilassa kuullaan
toisen puheet helposti vaativina ja
altistutaan syyllisyyden tunteille.
Ja kun tulee olo, ettei kelpaa toiselle sellaisena kuin on, ärsytys
toista kohtaan nousee. Silloin
huomion suuntaaminen toisen
vikoihin on melko luonnollinen
reaktio.
Miten sitten voi ylläpitää ja
vahvistaa parirakkautta?
Tutkimuksessa korostetaan tunnesuhteen merkitystä parisuhteen
hyvinvoinnille. Tunnesuhdetta
voi kuvata tietynlaisena tunteiden pohjavireenä kumppaneiden
välillä. Toimivassa parisuhteessa
on turvallisuuden ja hyvän olon
pohjavire. Tällaisessa tunnesuhteessa pari kykenee löytämään
läheisyyden toisiinsa, vaikka rii-

Parisuhdeneuvonnan
puhelinajat
muuttuivat
Su 27.10.

dat ja pettymykset hetkellisesti
ajaisivatkin heitä kauemmas toisistaan. Jos taas parin välistä tunnesuhdetta leimaa turvattomuus ja
pettymykset, ristiriidat vain vahvistavat negatiivista pohjavirettä.
Tunneyhteyttä on mahdollista
oppia yhdessä ylläpitämään. Kannattaa lähteä tutustumaan omaan
tunne-elämään ja sen merkityksellisiin viesteihin itsestä ja ympäristöstä. Tunneyhteyttä vahvistavaa
on myös arvostava ja ystävällinen
puhe ja toista ilahduttavat teot.
Tunneyhteyttä vahvistamalla pari voi tulla toisilleen ”turvasatamiksi”, lohdun ja huolenpidon
paikoiksi, mihin on hyvä palata,
kun elämässä kohdataan vastoinkäymisiä.
Tervetuloa perheneuvontaan
saamaan uusia näkökulmia pariyhteyden vahvistamiseen!
Tuukka Hämäläinen
Kuva: Pixabay

Seurakunnan
perheneuvonnan ajanvarauksessa
Waris Dirien
tapahtui pieni muutos elokuun alussa.
Jatkossa perheasiain neuvottelukeskuksen puhelinaika on
tiistaista torstaihin kello 11–12.

Su Ajanvarauksen
24.11. numero on 050 331 8373.
MEN & WOMEN WITH THE MISSION

MEN heistä,
& WOMEN
WITH
Elokuvia
jotka muuttivat
maailmaa
THESuMISSION
8.9. Paul Rusesabagina,
Su 27.10. Waris Dirien
Elokuvia
heistä,
muuttivat
maailmaa
Su 24.11. jotka
Sir William
Willbeforce
Sarjan
aloittaa
elokuva
hotellinjohtaja
PAUL
Su
15.12.
Anjezë
Gonxhe
Bojaxhiu

RUSESABAGINAsta joka rohkeudellaan ja viekkaudellaan
pelasti yli 1200 Ruandalaista joutumasta hutujen
KLO 15 FORSSAN
SRK-TALO, NUORISOTILA KARTANONKATU 16
kansanmurhan
uhriksi.
ENNAKKO-NÄYTÖKSET EDELTÄVÄNÄ PERJANTAINA KLO 12
Lokakuussa katsotaan huippumalli WARIS DIRIEN
elämäntarina köyhästä afrikkalaistytöstä kansainväliseksi
Sarjan
aloittaa elokuva hotellinjohtaja PAUL RUSESABAGINAsta
muotimaailman
tähdeksi.
Hänen elämäntyönsä
joka
rohkeudellaan
ja viekkaudellaan
pelasti yli alkaa
1200 Ruandakuitenkin
vasta
kun
hän
alkaa
humanitäärisen
työn
laista joutumasta hutujen kansanmurhan uhriksi.
kotimaansa katsotaan
naisten julman
kohtelun
lopettamiseksi.
Lokakuussa
huippumalli
WARIS
DIRIEN elämäntari-

na köyhästä afrikkalaistytöstä kansainväliseksi muotimaailman
Marraskuussa on vuorossa Sir William Wilbeforcen elämästä
tähdeksi. Hänen elämäntyönsä alkaa kuitenkin vasta kun hän
tehty elokuva AMAZING GRACE – joka kertoo paitsi
alkaa
humanitäärisen työn kotimaansa naisten julman kohtelun
samannimisestä laulusta, myös yhden miehen onnistuneesta
lopettamiseksi.
taistelusta kansanvälisen
Marraskuussa
on vuorossaorjakaupan
Sir Williamlakkauttamiseksi.
Wilbeforcen elämästä
tehty
elokuva
AMAZING
GRACE
–
joka
kertoo
paitsi samannimiJoulukuun elokuva on intiimi ja koskettava kuvaus
Äiti
sestä laulusta, myös yhden miehen onnistuneesta taistelusta
Teresasta joka omisti elämänsä köyhien ja unohdettujen
kansanvälisen orjakaupan lakkauttamiseksi.
auttamiselle. Elokuva kertoo hänen uskomattoman tarinansa
Joulukuun
elokuva on intiimi ja koskettava kuvaus Äiti Teresasta
neljän
vuosikymmenen
ajalta. ja unohdettujen auttamiselle.
joka
omisti
elämänsä köyhien
Elokuva
kertoo
hänen uskomattoman
neljän
vuosiELOKUVIEN
JÄLKEEN
TARINOINTIAtarinansa
TEEKUPIN
ÄÄRESSÄ
kymmenen ajalta.
ELOKUVIEN
JÄLKEEN TARINOINTIA TEEKUPIN ÄÄRESSÄ
Forssan
ev.lut. seurakunta
VAPAA PÄÄSY - TERVETULOA
Forssan ev.lut. seurakunta

Sir William
– Perjantain
puhelinaika poistui,
koska
moni ottaa yhteyttä sähWillbeforce
köpostitse. Ihmisten on vaikea
soittaa meille puhelinaikaan.
Seuraamme puhelinvastaajaan
jätettyjä viestejä ja pyrimme
soittamaan yhteyttä ottaneille
mahdollisimman pian takaisin,
Anjezë johtaja Anneuvottelukeskuksen
ja Nwose kertoo.

Su 15.12.
Gonxhe

Apua hyvissä ajoin
Perheneuvojille voi jättää sähköpostiin yhteydenottopyynnön.
Anja Nwosen ja Tuukka Hämäläisen osoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi.
Seurakunnan perheneuvonnasta
saa ammatillista keskusteluapua.

Ajan perheasiain neuvottelukeskukseen voi varata soittamalla tai
kirjoittamalla sähköpostia.

– Perheneuvontaan kannattaa
ottaa yhteyttä jo silloin, kun
huomaa ensimmäisiä merkkejä
parisuhteen ongelmista. Ei tarvitse olla iso kriisi päällä. Toki
autamme myös suuren hädän
keskellä. Tänne voi tulla käsittelemään esimerkiksi eron jälkeistä tilannetta, Anja Nwose
rohkaisee.

Bojaxhiu
Kuorogospel konsertti

Pietari & Kalat ja Palava Pensas aloittavat
syyskautensa yhteisellä gospelkonsertilla.
Nuoria & nuorekkaita aikuisia, mukavaa kuultavaa,
iloista mieltä, rytmiä ja hyvää sanomaa eli
kuoromeininkiä parhaimmillaan. Tervetuloa!

KLO 15

Forssan kirkko la 21.9. klo 18
FORSSAN
Lempäälän kirkko 29.9. klo 18
Vapaa
pääsy, kolehti oman seurakunnan musiikkityölle.
SRK-TALO,
NUORISOTILA
KIINNOSTAAKO SINUA
KARTANONKATU 16
KIRKON KESKUSTELUAPUA¤
Luottamuksella, sinua kuunnellen

VAPAAEHTOISTYÖ PUHELIMESSA?

ENNAKKO-NÄYTÖKSETKirkon Palveleva puhelin tarjoaa päivystäjälle
• Itsenäisen vapaaehtoistyön n. 3t/kk
EDELTÄVÄNÄ PERJANTAINA
• Mahdollisuuden valita itse päivystysillat
KLO 12
Puhu, se auttaa.

Palveleva puhelin

0400 22 11 80

Palveleva chat

Arkisin 18-01,
viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

kirkonkeskusteluapua.fi

Palveleva kirje
PL 210, 00131 Helsinki

• Koulutuksen ja työnohjauksen
• Liittymisen yli 2000 päivystäjän valtakunnalliseen
joukkoon
• Päivystäjiä on kaikkialta seutukunnaltamme,
päivystyspisteet ovat Forssassa ja Tammelassa

Päivystäjältä vaaditaan

• Ehdoton vaitiolo
• Halua ja kykyä kuunnella eri elämäntilanteissa olevia
soittajia
• Tällä hetkellä tasapainoinen elämäntilanne
• Hakeutumisvaiheessa haastattelu ja koulutus;
seuraava koulutus alkaa lokakuussa 2019
Jos pohdit, olisiko tämä sinulle sopiva tapa
kulkea lähimmäisen rinnalla, ota yhteys:
seurakuntapastori ja PP:n toiminnanohjaaja
Anne Koivula p. 050 383 3386,
anne.h.koivula(at)evl.fi

Forssan ev.-lut. seurakunnan tiedotuslehti 3/2019

7

Kuvakooste Usman matkalta
Seurakuntamme ystävyysseurakuntatyössä oli tänä vuonna
vuorossa ystävyysseurakuntaleiri Usmassa Latviassa. Leiri
järjestettiin 26.-29.7.19 ja mukana oli osallistujia Forssan seurakunnasta, Virosta Kaarlin
seurakunnasta, Unkarista Gödöllön seurakunnasta sekä ystävyyshiippakunnastamme Man-

 Leirin yhteinen
kokoontuminen ulkoilmaalttarilla Usmassa.
Kuva: Sara Mäki.

chesterista Englannista. Yhdessä
saimme viettää unohtumattoman
viikonlopun rakentuen yhteisestä
uskosta ja jakamisesta. Vierailimme viikonlopun aikana Usman,
Ventspilsin ja Ugalen kirkoissa
sekä muissa mielenkiintoisissa
kohteissa. Koostevideo matkasta
on katsottavissa Forssan seurakunnan youtube-kanavalla, joka löy-



tyy helposti hakusanoilla ’Forssan seurakunta’. Ensi kesänä on
vuorossa leiri Forssassa ja saamme vuorostamme tarjota puitteet
yhteiselle kokoontumiselle sekä
esitellä ystävillemme oman seurakuntamme ja seutukuntamme
nähtävyyksiä ja mahdollisuuksia.
Teksti ja kuvat:
Anni Lautaporras




 Aallonmurtaja Ventspilsissä.
Kuva: Sara Mäki.
 Ventspilsin kirkossa.
Kuva: Anni Lautaporras.
 Usman kirkko.
Kuva: Anni Lautaporras.
 Yhteisessä messussa
Usman kirkossa.
Kuva: Marjatta Virtanen.



 Kirkkokahvit puutarhassa.
Kuva: Marjatta Virtanen.
 Ugalen kirkko,
jossa osallistuimme
kirkkokonserttiin.
Kuva: Anni Lautaporras.
 Ugalen kirkon urut ovat
Latvian vanhimmat edelleen
käytössä olevat urut.
Kuva: Anni Lautaporras.







 Ystävyysseurakuntaleiriläiset Usman kirkolla.

Tule mukaan
kirkkokuoroon!

Yhdessä laulaminen on hauskaa.
Seuraava harjoitus 5.9.
Forssan seurakuntatalolla
klo 18.00
Harjoitukset vuoroviikoin
Koijärvellä ja Forssassa.
Yhteiset kyydit.
T. Outi Aro-Heinilä,
puh. 040 664 7642



Koijärven kantele-ryhmä
Iloiset ja toisiaan kannustavat
soittajat kokoontuvat
Koijärven seurakuntatalossa
pe 20.9., 25.10., 15.11.
ja 29.11. klo 10.30-12.
Nuotinlukutaitoa tai aiempaa
soittotaitoa ei tarvita.
Innostus riittää evääksi.

Outi Aro-Heinilä, p. 040 664 7642

Terveisiä Eläkeläisten kesäpäivästä, jossa taiteiden lisäksi oli
ulkoilua, yhteistä ohjelmaa ja
musiikkia. Päivään sisältyivät
myös lounas ja kahvit.



Jatkorippikoulussa
50 v. sitten ripille
päässeet kokoontuivat muistelemaan
rippikoulua. Saimme
nähdä iloisia jälleennäkemisiä. Päivässä
lauloimme nuorten
kanssa sekä uusia,
että vanhoja lauluja.
Tässä on päivän yksi
toivevirsi.

Koijärven kesäkahveilla on
pitkät perinteet.
Heinäkuussa sekä
Kojolla, että Matkussa kokoonnuttiin kesäkahveille
yhteisen ohjelman
ja yhdessäolon
merkeissä. Kuva
Matkun kesäkahveilta.
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Kerhot kokoontuvat seuraavissa paikoissa klo 9.30-11.00

Maanantaisin Tölönkodissa, Rajakatu 11,
ohj. Tarja-Leena Ylitalo
Torstaisin Vieremässä, Nokantie 2, ohj. Wilma Yli-Hakula
Torsaisin Pappilassa, kirkon viereisessä puutalossa,
ohj. Ella Saastamoinen
Torstaisin Kojolla, Kojontie 60, ohj. Anniina Suvilampi

Forssalaisilla nuorilla on mahdollisuus hakea
perheen vähävaraisuuden perusteella

avustusta 2. asteen opintojen
kirja- ja oppimateriaalihankintoihin.
Avustuksen suuruus on 100-200€ ja
se pohjautuu kevään 2019
Yhteisvastuukeräyksen tuottoon.
Avustuksen hakeminen edellyttää ajanvarausta
diakoniatoimistoon ja tuloselvitystä.

Muistimessu

Forssan kirkossa to 19.9. klo 14.
Messun jälkeen kahvit.
Yhteistyössä Forssan seudun
muisti ry:n kanssa.

Lounaspysäkin syyskausi
Tarjolla koulujen ylijäämäruokaan pohjautuva lounas.
Paikkana Pappilan Pysäkki, I Linja 2,
käynti sivuovesta.
Hinta 2€. Järjestää diakoniatyö

alkaa Forssan srk-talolla.
Ryhmä kokoontuu kuusi
kertaa torstai-iltaisin.

Ryhmän ohjaajina toimivat
pastori Heidi Sulkko ja diakoni Satu Pöllänen.

Lisätietoja puh. 040 662 4220 /Heidi
tai 050 308 6770 /Satu

Leskien klubi
Kaikille leskeksi jääneille avoin yhdessäolotuokio
joka toinen tiistai Ystävän Kammarilla
(Hämeentie 5) klo 10–11:30.
Syksyn kokoontumiset parillisilla
viikoilla 3.9. alkaen.
Sopii hyvin sururyhmän jatkoksi tai
kun puolison kuolemasta on jo kulunut pidempikin aika.
Leppoisassa ryhmässä virkistymme toistemme seurassa,
jaamme ajatuksia ja katsomme elämässä eteenpäin.
Ennen alkua on omakustanteinen kahvittelumahdollisuus.

Mukana myös diakoni Satu Pöllänen.
Tervetuloa tutustumaan!

Kuolleiden lasten muistopäivänä 23.9.

rukoushetki
Forssan hautausmaan
vanhassa kappelissa klo 18.
Paikalla diakoni Satu Pöllänen

Yhteistyössä
terveyttä edistävien
järjestöjen kanssa.

jatkuvat keskiviikkoisin klo 9–9:45
Forssan srk-talon ruokasalissa.

Aamiaisen hinta 1€

sis. puuroa, leipää ja kahvia/teetä.
Tervetuloa! Järjestää diakoniatyö

Forssan ev. lut. seurakunnan Kerhot alakouluikäisille syksy 2019
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MAANANTAISIN Kokkikerho Tölönkodilla (Rajakatu 11) 1.-6.-luokkalaisille klo 17.00–18.30.
Kokkikerhossa kokkaillaan yhdessä helppoja ruokia ja leivonnaisia. Kerhoon on
ennakkoilmoittautuminen: https://www.forssanseurakunta.fi/tapahtumat

Diakoniatyön syksyä

Sururyhmä läheisensä menettäneille

Forssan seurakuntatalossa
ke 9.10. klo 14.
Kahvitus klo 13 alkaen.

Euron aamiaiset

alkaa pe 6.9. klo 12:15.

Ajanvaraus
ma–to klo 9–12
p. 050 370 6556

• Koijärven kerhot
Matkussa ti 3.9. alkaen ja Kojolla ke 4.9. alkaen.
•	Eläkeläisten syyskauden avaus
Klemelän leirikeskuksessa to 12.9. klo 10-14.
•	Naisten jumppa ti 17.9. alkaen
seurakuntatalon salissa klo 10.
•	Miesten jumppa to 19.9. alkaen
seurakuntatalon liikuntasalissa klo 10.
• Muistimessu
yhteistyössä Forssan seudun Muisti ry:n
kanssa Forssan kirkossa 19.9. klo 14.
• 70 v. täyttävien juhla
seurakuntatalolla su 22.9. (kutsutilaisuus).
• 	Vanhustenviikon aloitusmessu
Forssan kirkossa su 6.10. klo 10.
• Eloa ja Iloa eläkeläisille
seurakuntatalolla to 7.11. klo 12.

Vanhustenviikon pääjuhla

Kokkikerho Klemelän ylätalolla (Syrjänharjuntie 12, mäen päällä keltainen
rakennus) 1.-6.-luokkalaisille klo 17–18.30. Kokkikerhossa kokkaillaan yhdessä
helppoja ruokia. Kerhoon on ennakkoilmoittautuminen:
https://www.forssanseurakunta.fi/tapahtumat

-Hei ne alkaa taas!
-Niin mitkä alkaa?

No...
seurakunnan

TIISTAISIN

kerhot!

Taas on se aika vuodesta,
kun koulut ovat jo alkaneet, kesälomat on pidetty
ja syksy lähestyy meitä.
Lapsilla ja nuorilla on ehkä
vähemmän vapaata aikaa
kuin kesällä mutta mukavalle tekemiselle on aina
tarvetta. Lyheneviin päiviin
tarjoaa iloa ja riemua
seurakunnan eri aiheiset
kerhot.
Tänäkin syksynä meillä
aloittaa niin perinteiset
kokki- ja askartelukerho
kuin uusi tietopelikerhokin.
Kerhot ovat kaikki maksuttomia ja vain kokkikerhoihin tarvitsee ilmoittautua.
Kerhoja ohjaavat seurakunnan kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret,
joilla on usealla entuudestaan kokemusta kerhojen
ohjaamisesta ja myös
isoskoulutus taustalla.
Kerhoja järjestetään eri
ikäisille lapsille ja nuorille.
Kerhoissa on selkeästi
läsnä seurakunnan ydinsanoma hartauden ja ystävällisen läsnäolon muodossa.
Mark 10:14 ”Sallikaa
lasten tulla minun luokseni,
älkää estäkö heitä. Heidän
kaltaistensa on Jumalan
valtakunta.”
Ohessa on mainokset
syksyllä alkavista kerhoista, jotka kiertävät
kouluissa mutta niitä saa
mainostaa myös kaikille
tutuille ja ystäville!

Askartelukerho seurakuntatalon nuorisotilassa (Kartanokatu 16, käynti
talon vasemmalta seinustalta) 1.-6.-luokkalaisille klo 17.00–18.00. Askartelukerhossa pääset askartelemaan oman taitotasosi mukaan.
Tietopelikerho seurakuntatalon nuorisotilassa (Kartanonkatu 16, käynti
talon vasemmalta seinustalta) 4.-6.-luokkalaisille klo 18.15–19.15. Tietopelikerhossa pelaillaan yhdessä tietopelejä ja katsotaan vanhoja television tietovisoja.
Liikuntakerho seurakuntatalon liikuntasalissa (Kartanonkatu 16, käynti
talon oikealta seinustalta) 1.-6.-luokkalaisille klo 17.30–18.30. Liikuntakerhossa
pelaillaan ja liikutaan yhdessä kerholaisten toiveiden mukaan.

KESKIVIIKKOISIN Puuha- ja legokerho Klemelän ylätalolla (Syrjänharjuntie 12, mäen päällä
keltainen rakennus) 1.-6.-luokkalaisille klo 17.00–18.00. Puuhakerhossa puuhaillaan yhdessä pelaillen, leikkien, askarrellen ja legoja rakentaen.
Elokuvakerho seurakuntatalon nuorisotilassa (Kartanonkatu 16, käynti
talon vasemmalta seinustalta) 1.-6.-luokkalaisille klo 17.00. Kerhossa katsotaan yksi
piirretty elokuva, kerho kestää elokuvan keston ajan n. 1,5-2 tuntia.
Seurakunnan kerhot
• Kokoontuvat joka viikko, ei koulujen loma-aikoina.
• Maksuttomia
• Ei ennakkoilmoittautumista, paitsi kokkikerhoissa
• Kerhoja ohjaavat seurakunnan koulutetut kerhonohjaajat!
• Yhteyshenkilöt: Tapio Laakso, 050 366 2920, tapio.laakso@evl.fi
Teppo Knuutinen, 050 589 0432, teppo.knuutinen@evl.fi
Lisätiedot: https://www.forssanseurakunta.fi/tule-mukaan/kouluikaiset/kerhot
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KESKIVIIKKOISIN Jousiammuntakerho klo 18.00–20.00 seurakuntatalon liikuntasalissa (Kartanonkatu 16, oikealta seinustalta). Aiempaa kokemusta ei tarvitse. Jouset, nuolet,
turvallisuusvälineet ja taulut löytyvät kerholta. Omia tarvikkeita ei tarvitse olla vaan
käytetään talon omia. Jousiammuntakerhoa pitää Ilvesnuoli ry.
Lisätietoja voi kysyä myös Tapio Laaksolta 050 366 2920.
PERJANTAISIN

Leffakerho klo 17.00 alkaen seurakuntatalon nuorisotilassa (Kartanonkatu 16,
vasemmalta seinustalta.) Leffakerhossa katsotaan yhden kerhokerran aikana yksi
elokuva, kerho kestää n. 2 tuntia riippuen elokuvan kestosta. Kerholaiset pääsevät
vaikuttamaan katsottaviin elokuviin.
Seurakunnan nuorten kerhot
• Maksuttomia
• Kokoontuvat pääsääntöisesti joka viikko, ei syyslomalla
• Kerhoihin ei tarvitse ilmoittautua
• Kerhoihin saa osallistua 7.-luokista ylöspäin
• Kerhoa pitävät koulutetut kerhonohjaajat
• Yhteyshenkilö Tapio Laakso 050 366 2920 tai tapio.laakso@evl.fi

